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 التنغيم في اللغات، العربية واإلنجليزية نموذًجا

INTONATION IN LANGUAGES, ARABIC AND ENGLISH 

MODELS 

 هيفاء شاكريد. .أ
ABSTRACT: 

We find so many qualities in the Arabic language which make the Arabic 

one of the most important languages in the world literarily and 
traditionally. We also found that the Arabic language shares some of its 

qualities with the other languages and the example is INTONATION found 
in the English language also. The definition of the intonation is as follows: 

Intonation: Is variation of spoken pitch that is used to distinguish words. It 
is used for a range of functions such as indicating the attitudes and 
emotions of the speaker. 

The topic of my article is to compare between the intonations in the both 
languages and to show how deeply this quality goes into the literary 

aspects of the both languages.  

KEYWORDS: Arabic, Languages, English, Intonations, Traditionally 

 روايةالعربية ، لغات، االجنليزية ، الًتنيم ،  ة:المفتاحي الكلمات

 

 الملخص
عامل تراثًا وأدبًا. وقد اشًتكت اللغة العربية توجد يف اللغة العربية خصائص كثَتة ذبلعها من أىم لغات ال

مع اللغات األخرى يف بعض اخلصائص ومنها خاصية وظاىرة التنغيم اليت وجدناىا يف اللغة اإلجنليزية 
 أيًضا.

والتنغيم يف العربية إطالة الصوت وتنغيمو على أحرف اللُت. أما النرب: فهو نشاط يف جهاز النطق، وعند 
 لعضالت الرئتُت وقوة حركات الوترين الصوتيُت. النرب جند نشاطًا

 واستخدم األدباء اإلجنليزيون نفس ىذه الظاىرة يف لغتهم وىم يعّرفوهنا بقوذلم:

                                                 
 و دلهي، الهندأستاذة مساعدة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية اإلسالمية، ني 
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Intonation: Is variation of spoken pitch that is used to distinguish 
words. It is used for a range of functions such as indicating the 

attitudes and emotions of the speaker. 

 وموضوع حبثنا ىو مناقشة الظاىرتُت وربطهما بيئة الًتاث العريب األصيل.

 المقدمة:
سبيزت اللغة العربية خبصائص متميزة ومسات فريدة ال توجد يف لغة أخرى، ويكفي شرًفا للغة العربية أن 

 بل جلميع البشر باختالف ألواهنم وأجناسهم. تكون لغة القرآن الكرمي الذي مل يكن للعرب وحدىم

واللغة بشكل عام ىي كادلرآة اليت نشعر من خالذلا جبرس األلفاظ ونغمات التعبَت وطريقة األداء 
 وصفات ومالمح شخصيات أصحاب اللغة والعقلية والسمات والطبائع والعادات واألخالق.

مس احلاجة إىل كشف ىذه الكنوز واستخراجها مث وتشتمل العربية على خزائن قيمة يف تراثها حنن يف أ
ربطها دبا ىو جديد من نظريات علمية، وبيان قيمتها النقدية لنظهر أمام العامل أمجع أذنية ىذا الًتاث 
القومي وأنو ال يقل قيمة يف مجالو وقوتو ومرونتو وحيويتو عن أي لغة سواء كانت شرقية أو غربية. وذلك 

حلوار اإلرنايب الذي نعاين من غيابو،مع العلم أنو من غَت ادلعقول أن زنصل أي ال يأيت إال عن طريق ا
تقدم ما مل نتعرف على اآلخر، وزلاورتو يف فكره وثقافتو وتراثو.وىذا عنصر مهم يف التفاعل والتبادل 

 بُت الشعوب،لذلك فإنو من الضروري أن نقرأ الًتاث ونستخدمو يف حوراتنا مع الشعوب األخرى. 

ناك مئات الآللئ اليت ربتوي عليها كنوز الًتاث األديب واللغوي للغتنا العربية،انتقيت منها لؤلؤة   وى
 قيمة للدراسة والبحث.                                           

والتنغيم: ىو إطالة الصوت وتنغيمو على أحرف اللُت.أما النرب: فهو نشاط يف جهاز النطق، وعند النرب 
 نشاطا لعضالت الرئتُت وقوة حركات الوترين الصوتيُت. جند

وقد ربدث عن التنغيم ابن جٍت يف كتابو اخلصائص حيث ذكر نصا لسيبويو ليدل على حذف الصفة 
وما زندثو ىذا احلذف من أثر على معٌت الكلمة أو اجلملة وتركيب الكالم وارتباط الداللة الصوتية 

 يف البحث بإذن اهلل تعاىل. بظاىرة التنغيم.و سيتم ذكر النص

وتدرس ظاىرة التنغيم اليوم يف اجلامعات يف أحناء العامل على أهنا ظاىرة اكتشفها الغرب يف 
األربعينيات،ولكننا نرى من نص سيبويو أن التنغيم قد وجد يف العربية منذ البداية وقد اكتشفو العلماء 
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يف الًتاث بذكر أمثلة متعددة ومقارنتها دبا يوجد من وربدثوا عنو.ستدور الورقة حول قراءة ىذه الظاىرة 
مثيالهتا يف اللغة اإلجنليزية وبيان أذنية النصوص العربية والًتاث القيم وما ميتاز بو من مرونة ورونق 

 ومجال.وخصائص ال ذبعلها تتخلف عن لغات العامل ادلتقدم بأي حال من األحوال.

دلستشرقُت حول ىذه الظاىرة،وكيفية ربطها بالنظريات العلمية وسيكون ىناك ذكر آلراء علماء الغرب وا
والنقدية احلديثة اليت ظهرت يف العصر احلديث.وتوجد أمثلة كثَتة على ىذه الظاىرة يف القرآن الكرمي 

 واألحاديث والشعر العريب،وسأقوم دبناقشتها كذلك يف الورقة.

 أما التنغيم كما عرفو الغرب فهو:
Intonation: Is variation of spoken pitch that is used to 
distinguish words. It is used for a range of functions such as 

indicating the attitudes and emotions of the speaker. 
وقد ظهر التنغيم يف النقد الغريب يف فًتة األربعينيات.وىناك نظريات معينة تدور حول ىذه 

اقشها يف البحث الكامل إن شاءاهلل.إضافة إىل التحديات اليت يواجهها الباحث العريب الظاىرة،سوف نن
 يف قراءة الًتاث وضرورة تقبل النقد واالختالف وادلراجعة.

أدعو اهلل تعاىل أن أوفق يف تقدمي الفكرة وتوضيحها.و بيان أذنية قراءة الًتاث األديب و اللغوي كضرورة 
 صر.علمية دلواجهة ربديات الع

إن اللغة اليت يتحدث هبا اإلنسان ىي أقرب شيء حلياتو، لذلك فهو يعتٍت هبا و يوليها من االىتمام و 
الدراسة ادلنظمة العميقة قدرا كبَتا، وقد بذل العلماء و ادلفكرون جهودا جبارة يف دراسة اللغة من خالل 

ربظى هبذا االىتمام من قبل أصحاهبا ادلناقشات و األحباث و الندوات و ادلؤسبرات، و كل لغات العامل 
و متحدثيها، و ألن اللغة العربية تتمتع خبصائص متميزة ال تتمتع هبا لغة أخرى يف الكون، و لذلك 

 حظيت من الدراسة و االىتمام ما مل ربظ بو أي لغة من اللغات ادلتداولة أو ادلندثرة.

لغة القرآن الكرمي، الذي خاطب اهلل بو مجيع البشر ويكفي شرفا للغة العربية أهنا لغة كتاب اهلل العزيز، 
من مجيع األجناس، و بذلك انتشرت العربية يف مجيع األحناء. و أقبل عليها العلماء و الرواد يدرسوهنا و 
يبينون ما خفي من أسرارىا يف بالغتها و حنوىا و صرفها. و ىناك سلسلة طويلة و فهرس ال ينتهي إذا 

العلماء من العرب و غَتىم، وميكن أن نذكر على سبيل ادلثال سيبويو صاحب  أردنا أن نذكر ىؤالء
 "الكتاب"، و قد ذكرتو ىنا ألن نصا من كتابو سيذكر يف ىذا البحث كأساس لدراسة ظاىرة التنغيم.
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وليس من الغريب أن يهتم علماء الغرب أيضا باللغة العربية بسبب ما خلفو علماء العربية من مؤلفات 
يف، فانتبو إليها ىؤالء، و وقفوا مستغربُت أمام قوهتا و كماذلا و حيويتها. ىناك الكثَت منهم من و تصان

شهد ذلا بذلك و لو أن العربية ال ربتاج إىل شهادة أحد لتكون أفضل اللغات. يقول أرنست رينان 
 صاحب "ادلوسوعة ادلسيحية":

ذلا و مرونتها و ثروهتا اليت ال تنتهي. لقد كانت ىذه "فهذه اللغة اجملهولة التاريخ تبدو لنا فجأة بكل كما
اللغة منذ بدايتها بدرجة من الكمال تدفعنا إىل القول بإرناز: إهنا منذ ذلك الوقت حىت العصر احلاضر 
مل تتعرض ألي تعديل ذي بال. فاللغة العربية ال طفولة ذلا و ليس ذلا شيخوخة أيضا، منذ ظهرت على 

هتا ادلعجزة، و لست أدري إذا كان يوجد مثل آخر للغة جاءت إىل الدنيا مثل ىذه ادلؤل و منذ أنتصارا
 اللغة من غَت مرحلة بدائية، وال فًتات انتقالية، وال ذبارب تتلمس فيها معامل الطريق"

 وىذا فقط مثال واحد من بُت مئات األمثلة على االىتمام و العناية بالعربية من أصحاهبا و غَتىم.

و و ربملو العربية بُت جنباهتا من تراث قومي، من الصعب جدا اإلحاطة بو و دراستو يف فًتة وما ربتوي
زمنية قصَتة، و ىنا يطرح السؤال نفسو: دلاذا نقرأ الًتاث و هنتم بو ىذا االىتمام؟ و طبعا اإلجابة 

 ليست بسيطة و إدنا ربتاج إىل دراسة و تفكَت و مناقشة.

ي نافذة نطل منها على التجارب اإلنسانية ادلختلفة، وبالنسبة للعربية فهي فالًتاث األديب و اللغوي ى
التجارب اليت ارتبطت خبَت األديان و خَت الكتب، فنستفيد منها وننهل من معينها الذي ال ينضب، و 
تراث العربية ليس ذبربة األمة العربية وحدىا و إدنا ىي بوتقة انصهرت فيها احلضارات األخرى من بقاع 
العامل ادلختلفة. و ارتباط ىذا الًتاث بالقرآن الكرمي منحو معامل متميزة و علوما سلتلفة من بالغة و حنو 
و صرف اليت كثَتا ما استمدت أساسها من النص القرآين،و احلديث النبوي الكرمي، إضافة إىل ذخَتة 

ذلجمات ادلتواترة على ىذا العرب الكبَتة من الشعر األصيل الذي يقف كجدار قوي أمام التحديات و ا
الًتاث األصيل. و تراثنا األديب و اللغوي لو حضور فاعل ال بُت األصول العربية حسب بل يف قلب كل 

 مسلم باختالف البلدان و الديار.
ورغم احملاوالت العديدة و اذلجمات الشديدة اليت قام هبا أعداء العربية على تراثها و ثقافتها، و دعوهتم 

ذا الًتاث عن تيار الفكر اجلديد و ما يسمى باحلداثة و التجديد إال أنو بقي زلافظا على إىل فصل ى
ىويتو و مكانتو، و قام وما زال يقوم بدور فعال و متميز يف ربط ادلاضي العريق بادلستقبل الزاىي بإذن 

تنا أن تراثنا ليس اهلل، لكن ذلك لن زندث إال إذا قمنا بدراسة ىذا الًتاث دراسة عميقة متأنية و أثب
تراثا جامدا، منغلقا على نفسو، يدور يف مداره، و لكنو تراث ميلك قدرة الوصول إىل آفاق جديدة، 
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باحلفاظ على ماضيو ادلرموق، ميكنو أن يكتشف سبال جديدة، و يثرينا بآراء ال تقل حداثة عن أي علم 
مُت بالعربية و القائمُت على ادلشكالت اليت من علوم العامل أمجع. و إذا كان ىذا ميثل ربديا أمام ادلهت

تواجهها، فإن ىناك ربد آخر مهم جدا، وىو تقريب ىذا الًتاث من فكر و أذىان أبنائنا و طالبنا 
وتيسَته ذلم بطريقة ذبعلهم يتذوقون حالوتو وعذوبتو، و يدركون مدى أذنيتو حينما يالحظون تفوقو 

 ن بو ويشعرون بالفخر إلنتمائهم العريب األصيل.على تراث وعلوم اللغات األخرى، فيعتزو 

ولت أن أقوم خبطوة بسيطة متواضعة يف ىذا اجملال، وال أدعي أنٍت تعمقت يف سرب أغوار ىذا وقد حا
الًتاث الذي ارتبط بو برابطة الدين واللغة، وللكنٍت الحظت وجود ظاىرة التنغيم يف كثَت من اآليات و 

هنا موجودة يف األحاديث و األشعار واألمثال العربية، مث عندما قرأت أكثر عن ىذه الظاىرة وجدت أ
لغات أخرى منها اإلجنليزية، فبحثت عن أصلها يف العربية و قارنت ذلك دبا يوجد من مثيالهتا يف اللغة 
اإلجنليزية، وازبذت ذلك دنوذجا لبيان أذنية الًتاث األديب واللغوي و ريطو بكل ما ىو جديد رلال 

 البحث اللغوي.
 يف كتاب اخلصائص،  2ذكره ابن جٍت 1ما ازبذتو أساسا ذلذا النموذج ىو نص لسيبويو

والنص ىو:)وقد حذفت الصفة ودلت احلال عليها،وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قوذلم: 
سَتعليو ليل،وىم يريدون:ليل طويل.وكان ىذا إدنا حذفت فيو الصفة دلا دل  من احلال على 

م والتعظيم ما يقوم مقام قولو موضعها،وذلك أن ربس يف كالم القائل من التطويح والتطريح والتفخي
طويل أو حنو ذلك.وأنت ربس ىذا من نفسك إذا ما تأملتو،وذلك أن تكون يف مدح إنسان والثناء 
عليو فتقول:كان واهلل رجال،فتزيد يف  قوة اللفظ )اهلل( ىذه الكلمة وتتمكن من سبطيط الالم و إطالة 

 3أو حنو ذلك... الصوت هبا وعليها.أي رجال فاضال أو شجاعا أو كرميا

فسيبويو يتحدث عن أسلوب التقدمي و التأخَت وما يعطيو من جرس موسيقي للكلمات رنعل النفس 
اإلنسانية تشعر بو، وىذا النص يساعدنا على وضع األسس اليت اعتمد عليها القدماء يف تنغيمهم 

 أسس رئيسية للتنغيم و ىي:للكالم، وإعطاء نغمة اجلملة ادلعٌت العاطفي ادلراد، فنجد يف النص ثالثة 
 طريقة ترتيب الكالم. -1

 النرب أو الضغط -2

 أحرف اللُت -3

ففي قولنا "سَت عليو ليـ ـيـ يل" نالحظ أن نائب الفاعل مت تأخَته عن فعلو، و فصل بينهما جبار و 
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ذوفة و ادلقصد رلرور، وىذا ما رنعلنا نستطيع أن دند و نطيل يف كلمة "ليـ يـ يل" للداللة على الصفة احمل
ادلراد و ىو ليل طويل جدا. وادلعروف يف العربية أننا نعتمد يف أغلب األحيان على حروف اللُت عند 

 إطالة الصوت و تنغيمو.

 يقول د.إبراىيم أنيس يف"األصوات اللغوية":

ط "فلطول الصوت أذنية خاصة يف النطق باللغة نطقا صحيحا، و إن ادلران السمعي يكفي عادة يف ضب
ىذا الطول دون حاجة إىل ادلقاييس اآللية. أما العوامل ادلكتسبة اليت تؤثر يف طول الصوت اللغوي 

 4فأذنها النرب، و نغمة الكالم، و ردبا كان لنحو اللغة أثر أيضا يف طول الصوت أحيانا"

ع عن غَته وادلرء حُت ينطق بلغتو مييل إىل الضغط على مقطع خاص من كل كلمة ليجعلو بارزا يف السم
 5من مقاطع الكلمة. وىذا الضغط نسميو النرب.

، أو على ادلستقر 6مثال آخر ىو الوقف على كلمة نستعُت يف قولو تعاىل:"إياك نعبد و إياك نستعُت"
، ففي تأخَت الفعل نستعُت دبد الياء و إطالق النرب يف مقطع 7يف قولو تعاىل:"إىل ربك يومئذ ادلستقر"

النون نستطيع أن نقدر الكالم احملذوف و ىو)نستعُت عونا كبَتا واسعا(، فلو كان )عُت( والوقوف على 
الكالم )نستعُت باهلل( دلا أخذ ذلك األثر النفسي و ادلعنوي للسامع و القارئ الذي يوجد يف التعبَت 

خَت القرآين. وكذلك يف كلمة مستقر و الوقوف عليو داللة على كون ادلستقر إىل رب العادلُت ىو األ
 والنهائي.

ويف قول ابن جٍت بيان للمعٌت احملذوف، ولوكان الكالم: سَت ليل عليو، دلا دل تلك الداللة ادلعنوية و 
 النفسية، دبعٌت ليل طويل. كذلك كان ادلعٌت: نستعُت بك عونا كبَتا. 

الفعل الناقص  وادلثال الثاين يف النص ىو: كان واهلل رجال، وىذا ادلثال يأيت بو أبن جٍت و يفصل بُت
)كان( وبُت جربه باجلملة االعًتاضية وىي مجلة القسم )واهلل(، ونسطيع من خالل سبطيط لفظ اجلاللة 

 و تفخيمو مع لفظ النرب بقوة يف هناية )رجال( أن نستنتج بأنو كان رجال فاضال كرميا.

ء نغمة الكالم التاثَت فليس النرب وحده يعطينا نغمة الكالم، ولكنو فرع من عدة أشياء ذبتمع إلعطا
ادلراد، "فادلعروف أن بعض األصوات و بعض الًتاكيب الصوتية ذات قوة تعبَتية عن ادلعٌت ومالئمة ذلذا 

 8ادلعٌت بوجو خاص . وىذا ىو معٌت رمزية الصوت".

م . وىنا يتقد9ولنذكر آية أخرى تثبت ما ذكر من قول، ففي قولو تعاىل: "و من يتق اهلل رنعل لو سلرجا"
اجلار و اجملرور على ادلفعول بو، ومن خالل إظهار النرب على ادلقطع )جا( يف لفظنا ومدنا لؤللف يعطينا 
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معٌت جديدا، وىو )سلرجا عظيما أو كبَتا(، فلوكان الكالم: رنعل سلرجا لو، دلا أفاد ادلعٌت نفسو الذي 
 ورد يف القرآن الكرمي.

مرو بن العاص حيث سألو الرسول صلى اهلل عليو و سلم ويف مثال احلديث الذي رواه عبد اهلل بن ع
عن قولو ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت، فأخربه الرسول صلى اهلل عليو و سلم بأنو ال يستطيع 
ذلك، وأن أفضل الصيام ىو صيام داود، فقال الرسول:" فصم يوما وافطر يوما، فذلك مثل صيام داود، 

 10وىو أفضل الصيام"

نا لكلمة الصيام و هناية الكالم عليو داللة واضحة على كونو أفضل أنواع الصيام، "و ال أفضل ففي مد
 من ذلك". كما قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم.

 :11ويف مثال الشعر ميكن أن نذكر شعر األعشى

 12وصل على خَت العشيات والضحى          وال تعبد الشيطان واهلل فاعبدا

ٌت للمفرد استنادا إىل قول العرب: افعال ذلك، وادلخاطب واحد.ويف سبديدنا لكلمة فاستخدم صيغة ادلث
 )فاعبدا( داللة على عبادة اهلل وحده ال شريك لو.

 ىذه بعض األمثلة من الكم اذلائل من األمثلة و الدالئل على وجود التنغيم و النرب يف اللغة العربية.

اكتشف فيها التنغيم يف األربعينيات كما ذكر، وىناك تعاريف  أما إذا أتينا إىل اللغة اإلجنليزية فقد
  عديدة ذكرت إحداىا سابقا واآلخر ىو:    

Intonation is a melody or music of a language. It refers to the     

way the voice rises and falls as we speak.                                  

 فعندما نقول:

It’s raining, isn’t it? 

فإننا خنرب عن نزول ادلطر إذا استجدمنا أسلوب اإلخبار.وميكن أن نستخدم نفس الكلمات يف سؤالنا 
عن ادلطر إن كان نازال أم ال، ولكن نستخدم أسلوب االستفهام.فهنا زبتلف نربة الكالم سباما و ذلك 

 جنليزية أريعة أنواع:ولو يف اإل Intonationما يسمى يف اللغة اإلجنليزية بـ 
1- Falling tone 

2- The low rising tone 
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3- The high rising tone 

4- The fall rise tone 
 فاألول ىو التنغيم ادلنخفض الذي يستخدم كثَتا و يدل على سبام الكالم، وخاصة أثناء احملادثة 

 حيث يستطيع السامع أن يعرف مىت يبدأ يف الكالم.

 يبدأ منخفضا مث يرتفع، و يستخدم يف السؤال عن اجملهول. والثاين ادلنخفض العايل الذي

والثالث التنغيم العايل ادلرتفع الذي يبدأ عاليا و يرتفع تدررنيا، وذلك يف موقف عاطفي مثل التعجب أو 
 االستنكار.

 والرابع ىو التنغيم ادلنخفض ادلتميز والذي تظهر فيو ادلوسيقى بشكل واضح.

 األمثلة:
I’m flying to Riyadh tomorrow. 

Flying to Riyadh? (repetition) 

 

I’m taking up Taxidermy this autumn. 

Taking up what? (clarification) 

 

He passed his driving test. 

He passed? (disbelief) 
                                                                  

و و االختالف يف التنغيم بُت اللغتُت، ويهمنا ىنا أن نثبت العالقة بُت تراثنا وىكذا نرى أوجو التشاب
القومي وبُت العلوم اللغوية احلديثة، والكشف عن اجلوانب األخرى ادلتعددة ذلذا الًتاث، وما ذكرتو عن 

ها وبُت ظاىرة التنغيم ليس إال دنوذج واحد من بُت آالف الظواىر ربتاج إىل إعادة النظر والربط بين
 احلداثة وإظهار التنوع واالختالف.

 الخاتمة:
وبذلك نرى أن التنغيم مسة لغوية موجودة و مستعملة بشكل واسع يف اللغتُت على مسار ونطاق واسع؛ 



 

 

67 

 ء(1026 يوليو -يناير) يبلالد
 

72-64 التنغيم يف اللغات، العربية واإلجنليزية دنوذًجا    

لكن ألغراض سلتلفة، و ىو حبث ميكن أن ميتد إىل عشرات الصفحات، وعلينا بالدراسة ادلتعمقة 
نغيم يف اللغتُت و مقارنتها وذلك لتطوير ادلهارة اللغوية و الشعور لشروط ومواقع وقوانُت وضوايط الت

باالنتماء إىل أفضل تراث أديب و لغوي مع استقبال كل جديد و مفيد واعًتاف بقيمة العلوم األدبية 
األخرى واالرتباط و التواصل هبا. وعلينا أن ندرك أن اجلانب اإلبداعي مهم جدا يف دراسة النصوص، 

تذوق ىذه النصوص باالستعانة بألفاظ القرآن و مفرداتو و تراثنا القومي مع ضرورة ربطو وعلينا أن 
  باحلداثة و التجديد للتواصل بُت األمم و ادلساعدة يف تكوين عامل يتمتع باألمن والسالم.
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